
, 
. ... 

• 

1 

"' 
.... 

• 



- ARTES 
POPULARES 

. . 9 
Y earbook of t_he Depa rtment 

· . of Folklore 

A Folklore T anszék Évkonyve 

General Editor: VILMOS VOIGT 

Edited by LUIZ BOGLAR 
and GÉZA KÉZDI NAGY 

BUDAPEST, 1983 

J 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Luiz BOGLÁR: 

PESQUISA ENTRE OS GUARANI 
(NHANDEVA) DE SAO PAULO 
- RELATORIO PRELIMINAR 

Durante as minbas recent~s viegens ao Brasil - entre 

agost~ de 1979 e dezembro de 1981 - tive posaibilidade de 

realizar uma pesquisa antropo16g1ca entre indios Guaran!. 

-Visite! duas aldeias no litoral paulista, na regiao de 

Peruibe e Ubatuba. 

-Tentando organizar WJl8 ~esquisa de longa dura9ao ti& 

diversas visit$e ás duas aldeias, de ves em quando 

permanecendo sómente algwaas boraa. Bate tipo de aondagea 

que poderiamos denominar "week-end etbnograpby" nao tem 

como objetivo wna investiga9ao profunda, mas oontribui no 

estabelecimento de rela9oes humanas e amistosas. O que, 

segundo foi apurado mais logo, pode ter papel signiticante 

-na obten9ao de resultados cientificoa. 

Em 1981, de setembro até dezembro consegui prolongar 

minba estada na aldeia de Prumirim, e estabeleci oontatos 

com os bebitantes, para fundamentar uma futura pesquisa. 
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Observe! a vida cotodiana, e acompanbei d6 perto e situa~ao 

de contato dos Guaran! com o meio cilizado. Durante longas 

conversas consegui completar as observa9oes, e aos poucos 

-foram formuladas claramente as aspira9oes da aldeia: 

organizar uma "nova" vida, sem perder as r aizes ••• 

A seguir dou 1um relatorio que considero preliminart 

-com dados nao definitivos, os quais espero completar re-

gressando ao Brasil, para postertormente elaborar os re-

sultados .numa forma mais extensa . 

1. 

A 17 km de Peruibe encontra-se, entre extensas plan

ta9oes de banana , a aldeia chamada Bananal. Fiz várias curtas 

visitas á aldeia : mesmo assim, observando a composi9ao e os 

aspectos gerais da aldeia ganhei uma ideia do estado de 

acultura9ao dos habitantes. Segundo informa~oes recebidas do 

capi tao da aldeia, Ben to Samuel no aldeamento cortado ao mei o 

pelo humilde riachuelo Coatimlrim, vi vem /em julho de 1981/ 

oito familias Guarani, mais um numero variavel de "gente de 

f6raº /mesti~os, mulatos etc./ 

A mais de vinte anos a~rás escreveu o grande conhecedor 

da cultura guarani , Egon SCHADEN1 as seguintes palavras: "Em 

duas aldeias do litoral paulista /Itariri e Bananal/ vivem 

itandéva que nos aspec tos mais v.isiveis de sua cultura, 
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espeeialmente·na esfera ~aterial, · se adaptaram de modo 

eonsiderável aos padroes observáveis entre a popula9ao 

daquela regiao costeira. Todavia, o antropólogo nao tem 

dif iculdade de notar, logo no primeiro dia, a persistencia 

de grande parte dos antigos valores tribais." 

Os Guaran! de ·Bananal vivem das planta9oes, pois 

receberam grande numero de mud.as da FUNAI. De vez em quando 
, 

chega um. caminbao do litoral e- transporta cachos de bananas. 

Com o dinbeiro que recebem fazem as compras na venda da 

aldeia. Os indios também levam á feira de Peruibe várias 

mercadorias, f rutas , mandioca, palmito e trabalbos 

artesanais. O c on ta to com a popula~ao litoranea é quase 

cotidiano. 
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O interior da s casas cons.truidas pela FUNAI dificilmente 

revela algo da cultura tradicional. A veranda das casas 

funciona como uma .lo ja, com tudo o que o moderno artesanato 

guarani oferece: colares multicolores, cbocalbos e 

machadinbos inut ili záveis, flechas com arcos desmontáveis 

/para facil i t ar ao turista o transporte/, cesta s etc. Entre 

os trabalhos de bai.xo nivel tecnico aos poucos se nota uns 

detalhes, uns mosai cos de antigos valores cul t urais. 

Entre os col ares por exemplo existem alguns feitos com 

dentes de animais / cut i a , jaguatirica etc./, o que nao s6 

demonstra que os · Guaraní prati.cam a caca, mas que eles também 
' 
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tem possibilidade material para faserem e uearem amuletos 

tradicionais. Entre os adornos plwaários os "originais" se 

-distinguem dos outros porque sao feitos com penas de 

pássaros selvagens - os novos utilisam penas de galinbas 

coloridas artificialmente. /O capitao Bento nos mostrou uma 

coros de penas naturais, . adorno que "nao está á venda", já 

utiliza-e" nas festas"•/ Qual será · o destino do.a adornos 

-tradicionais no proceso aculturat!vo, nao sabemos? Neste 
.J . 

sentido va).e a pena estudar o caso da e·scultura guaran!. 

Em agosto de 1979, durante minba primeira visita a 

aldeia, encontrei duas "bonecas" na casa de uma familia 

guaran!. As figuras !oram esculpidas de madeira, com tra~os 

pirogravados e pintados. Vários autores mencionam esculturas 

que representam beróes mi ticos /NillUENDAJU, 1914/ ou 

antepassados /RIESTER, 1972/2• Para obter mais in!orma9oes 

sobre a escultura pedi ao indio Gino, que me entalbe uma 

"boneca••, pois gostaria filmar seu trabalbo.3 Tente! 

averiguar qual é a !un980 atual da escultura, e se existe 

alguma relacao com a mi tologia o·u a religiao? 
' 

O escultor me in!ormou de seguinte modo: ele aprendeu 

a fazer estas figuras /dua-kurangwa/ do seu pai, mais nem 

um dos dois se lembram ....... da !uncao original, e dizem: "Antes 
' 

também faziam, boje isso é brinquedo, eoisa para vender." 

Ao lado campo de futebol, boje área "obrigatória" das 
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aldeias guara~!, !!ca a casa do capitao Bento. A opin!ao 

dele é a eeguinte: "Hoje nao existe nada das coieas velbas. 

Para os habitantes da aldeia a dance de sábado e o tutebol 
' 

de domingo é mais importante." Podemos aorescentar waa outra 

ligacao, as festas nacionais: nas quais o capitio também , 
usa sua coroa de penas. Ao que parece a populacao multicolor , 
de Bananal vive pa~ificamente, a . eituacao marginal dos 

' habitantes dilui os limites biológicos e culturaie. 

2. 

Saindo de Ubatuba na direcao de Rio de Janeiro, a vinte 
' 

km che gamos a parad·a de Prumirim. Temos que subir a Serra, 

penetrar a selva atá chegar a um dos vales, que se chama 

Sertao do Prumirim da Boa Vi~ta. É a mais nova das aldeias 

guaran!, e logo chama a atencao a considerável diferenca 
' ' 

comparando-a com Bananal. A profunda distincao se baseia no , 
fato que em Prumirim os Guaran! sao donos da terra /que 

receberam em 1967 de um fazendeiro de Ubatuba, quem dizia: 

"••• eles necesaitam mais da terra, que n6s ••• "/ Por 

conseguinte nao existem !uncionários que controlem eles, e 

ao mesmo tempo que eventualmente prestem ajuda. Tentando 

organizar uma vida independente - com todas as possibilidades 

e restricoes da liberdade - representam um modelo louvável. 
' 

Ap6s várias curtas visitas consegui trabalbar na aldeia 

durante dez semanaa4• Na descricao a seguir citare! 
' 

• 
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in!ormacoes que recebi do atual ohete da aldeia, capitao , ' 

Altino dos Santos.Coma ajuda dele e outroa amigos .!?llarani, ,_..., 

como Orlando, Karoelino, Geraldo nio s6 consegui observar a 

vida cotidiana, mais também me permitiram que participasse 

num mongarai /uma série de ritos ligados ao milbo/. 5 

A historia da aldei~ 

O nome completo da regiao ~' Sertio do Prumirim da Boa. 

Vista, e a !azenda mede mais ou menos 150 alqueires. Pela 

maior pa~te está coberta de mata virgem, tem dois riachos, 

o Pru.mirim e o Puruba. As dez casas da aldeias !icam em ambos 

os lados Prumirim, algumas á beira da selva. Huma posicio 
' 

maios ou menos central de uma clareira se encontra o campo 

de !utebol. Altino nos ensina o aeguinte sobre a bist6ria 
. 

da aldeia: "A gente morava primeiro em Barra do Una. De Barra 

do Una vieram pre cá. Primeiro !icaram parados em Ubatuba, na 

cidade. Nao sabiam para onde ir, quando conbeceram o senbor 

Lacerda. Primeiro o sr. Lacerda falou com Marcelino, e o levou 

para a tazenda, para o Prumirim. Ao Sertao do Prumirim da Boa 

Vista. Depois ticaram lá, primeiro eram tres familias, depois 
• 

!oram aumentando. Agora estou com oito familias. Uns poucos 

sairam, alguns voltaram de novo ••• Nós costumamos aqui, 

porque o lugar é muito bom. A agua aquí é boa, vem de uma 

cacboeirinba. O mato também é bom. A cidade está um pouco 

longe, mas estamos muito bem ••• 11 

Nas dez casas vivem .oito familias, no dizer do nosso 

..... . 
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-informante: "Todos sao primos, cunbados, tias, membros de 

uma familia ••• a familia nbandéva." Nao é facil eatabelecer 

uma visao clara sobre as relacoes familiares. Já que a , 
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-oomposicao da aldeia nunca foi constante, evidentemente seria 
' 

mais !ácil f alar de um grupo 1ocal com várias familias 

emparentadas. Dificulta a situacao o caso que na aldeia 
' 

vivem duas familias mixtas: um marido é filbo de pae mulato 

e mae guaran!, outro é f !lbo de branco e mi'e. guaran!. 

Mais do que as relacoes parentais ao meu ver funcionam 
' como leeos de solidariedade - f6ra da lingue guaran! - a 

' religiao comum, concretamente a participacao nos ritos 
' 

tradicionais. 

Besse sentido, como veremos, a metade dos bomene e a 

-maioria das mulberes e criancas contribui na conservacao 
' ' 

/ou reativacao/ dos ritos coletivos. 
' 

Atividades de subsistencia 

Ao contrario do que acontece em Bananal, sonde a terra 

para novas plantacoes continuamente consome territ6rios de 
' 

caca,aqui domina a selva. Sao raros os dias quando nao , 
conseguem abater um animal em Prumirim, seja uma cutis, 

paca, queixada ou jaguatirica. Os aldeianos s6 poseuem uma 

espingarda, que é utilizada por dois ou tres bomens 

alternadamente. /Tres homens mencionaram várias vezes a 



inten980 de c~mprar espingarda/. No inicio da semana os 

cecadores se afastam da aldeia, os que ficaa em casa 
' 

controlam as t ·rampas que eatio colocadas ao redor- das 

plantaooes ou em diferentes lugares de mato. 6 

' 

Altino: "O mato aqui é bom, mais boje nao dá pra cacar , 
mui to, pois o pessoal. da ·praia, os morado~es de lá vem pra 

cá, e eles cacam muito pora:¡u1 ••• A pedreira também está 
' multo perto, as máquinas fezem barulbo, derubando as pedraa . 

laso atrapalba tudo, com esse barulbo tudo vae mais fundo 

-no mato." Porém podemos constatar que como os G~arani nao 

tem vizinbos constantes, a selva ainda poderla ser uma 

reserva de carne. Para facilitar o problema da carne 

algwnas familias mantéa porcos da India ao redor cas casas 

e galinbas em rudas galinbeiros!t Mais também é natural que 

nos sábados, depois da teira várias familias compram carne 

nos acougues de Ubatuba. 
' 

Uma das maia importantes atividades extrativas é a 

adquiricao do palmito. :Nao é para pr6prio consumo que cole-, 
tam senao pare venda na teira semanal. Altino: "Quinta e 

sexta todos ºª bomens vao pro mato para cortar palmito. 

Aseila levam palmito fresco para a !eira de sábado. :Na 

cidade de Ubatuba. Aonde vendem o palmito junto com o ar-

tesanato." 

Dois anos a.trás cortevam palmito perto da aldeia, boje 

, 
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já cam.inbam quase 5 k:Ja./ Se cada seaana pelo aenoa quatro 

bomene levam uma média de dez palmitos á !eira, ea dois 

meses a quantidade já é impreaeionantes 320 peda9os 

Perguntei ao obe!e, como aguentará o 118to eeta extracio 
' 

brutal, ele respondeu: "lfao somos n6s que comemos o palmito 

é gente da praia que pede. E pagam bem. Coa o dinbeiro 

podemos comprar muitas coisas." 

Bao obstante a prinoipal :atividade resta o cultivo da 

terra~ Todas as familias preparam rocas, 
' 

e se conseguem 

su!iciente dinbeiro para preparar comida para todos, exis-

te o mutirao. o proceso de plantio segue uma divisao de 

trabalho tradicional: o bomem abre eom enxada uaa cova, a 

mulber planta as mudas ou lan9a os -graos, e a crian9a 

recobre a terra. Plantam mandioca, batata, carát milbo, 

-cana, banana, e recentementa feijao. 

O alimento cotidiano igualmente nós dá lUl8 ideia sobre 

o proceso aculturativo. Altinos "A comida priaeiro era 

milbo, mandioca, batata aseada ou cosida. Kais agora estamos 

mais pro lado da comida do branoo, agora comemos !eijao 

e arroz. Alguma mistura de f~ra, o que a gente está 

obrigada a comprar. Conforme a venda do artesanto, pegamos 

uns doia-trea mil Cr. Entio !azemos uma compra de carne de 

boi, carne de porco. Pra gente levar pro Prumirim, fazer 

uma mistu~a. Compramos também óleo, café, a9ucar. Estas 
~ 

coisas que estamos comprando maie. Comprar bastante nao dá, -

• 
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custa muito caro ••• " 

Varias vezes falamos sobre uma eventual ejuda "de f6ra "• 

/Tente! também organizar entre amigos e paren t es uma 

"fundacao 11 para ajudar os Guarani/. A· opi n iao do chef e 
' sobre a ajuda é a seguinte: "Seria bom r eceber a rroz e 

feijao, !arinha de mandioca , farinha de t rigo, estas 

coisas. Para termos mai s alimentos . E.xistemo utras e o isas 

também, ma i s a6 estando na c id a d ~, pois el a "c onvid a" a 

gente pra comprar outras co i s as . Seri a bom t er muda s de li

mao. tt Me smo tendo pr6prias pl anta9oe..J j á se acostumaram 

a certo tipo de alimentac ao que de pende da cldade . Em 1981 
' 

come9aram a pl antar fei jao também, mais n o futuro segui-

damente terso que comprar arroz, café e acucar. Como con, 
seguem dinhe i r o para as compras? Já menc i one i o pal mito 

que é uma f on te notával ma s na o i ne s gotável . A s olucao , 
é dad a pelo artesana t o . 

Aspe c tos da cultura ma t~rial 

Homens e mulbere s fabricam diferentes objetos pa r a 

venda: colares , ces tos , arcos e flecha s , macbadinhos , es -
. -padas, cb ocalhos . Quando a mulbe r nao trabal ba na roca, ou 

' 
já prepar ou a c omi da , fabr~ca artefa tos . O arco o casal 

prepara j unto : o mari do tal ha a ma de i r a , o tran~ado que 

decora o arco é fe ito pela mulher. As mulberes faze m a 

maioria dos cestos, ma is os homens também c onhecem várias 

• 

• 



tecnicas. Alg\imas mulher~s tran9am uma grande variedade de 

motivos usando raias de taquara /nos arcos encontrei nove 

motivos diferentes/. Segundo o professor SCHADEN os desenhos 

devem estar relac i onados com os diversos bandos. 

Para próprio uso s6 confeccionam cestos, assim por 

exemplo pequena s canastras para a rito do milbo. Salvo uns 

poucos uten silios /como um pilao, uma peneira etc./ todos 

os obje t os que rode i am os indios sao de origem industrial, 

ou copia s r ud i menta i s daquelas.o 

Nao ex i s te nemhuma pe?a da indumentária tradicional. 

I gu al mente á aldeia de Bananal aqui trambém se ve crian~as 

usando colares-amuletos . Al tino: "N6s tra balhamo~ com esse 

negoc io de artesana to, para poder comprar alimentos, roupas 

também. cal~ados , es tas coisas . Por que n6s, já somos 

c iviliz a dos ba temp o ••• " Certificando as palavras de 

SCHADEN / 1 974 , p . 30/: "A r oupa européia dá, pois ao 

Gu a r e ni meior seguran~a de a tituaes e capacidade de aut~

afirma• ao dian te do c i vilizado, que encara a nudez ·do 

-indio c omo a expresseo mais eloqüente de atraso cultural e 

me s mo de se lvageria . 0 

Os cbefes da al de i a" e a reli gi i o 

Sabemos que trad i .cionalmente os chefes eram os 

e 2pec i ol i s t .ss religi osos /p &i 1 nh anderu/. Quando es pr i -

• 



me iras familias ·guaran! chagaram á presente aldeia, o chef e 

deles fo! um nbanderu. Anos mais tarde - no dizer dos 

informantes - o proprietário da :t'azenda é que "pediu" a um 

ou-tro da aldeia que seja ele o cbefe da aldeia, pela 

simples razao que ele !ala bem o idioma nacional, e é muit o 

hábil. o fato é que ele é mestico, entande mas nao fala , 
guaran!! Isso limitou naturalmente sua influen9a como lider. 

Nos ultimos anos os habitantes da aldeia concordaram com o 
- ! , fazendeiro que a melbor solu9ao seria Altino, pois e a 

pessoa que corresponde ás expectacoes. SCHADEN /1974, p.97/ 
' nos menciona quaes sao essas: ..... nao ser dado á embriaguez, 

falar o idit1ma nacional e ser hábil no trato com autoridades 

brasileiras." 

-Por emquanto nao tenho suficiente material para 

demonstrar a real autoridade ou in!'luencia do cbefe "co-

tidiano". 

Por outra parte tenho ba stante provas da influencia do 

chefe religioso, o nbanderu da aldeia. No princi pio da 

pesquisa as informa~oes que recebi foram minimas: s6 a 

observacao e depois a partic ipacao é que es cl areceu os , ' 
problemas. Quand o n os primeiros dias , utilizando um 

questionário do CEDI /para , o Lavantamento: "Povos indíge

nas no Brasil"/ perguntei do capitao se existe pa jé na 

alde ia . Ele negou t erminantemente o f a t o ! S6 com o tempo , 

quando os i ndios s e acos tumaram de minha presen~a , e já 



sabiam que sou amigo deles, é que me permitiram observar 

os ritos mágicos e religlosoa. 7 

07 / y 

O nhanderu é curador também, mas sua "tare!a" prin

cipal é a organiza9ao dos ritos, a representa9ao das mu

sicas ou rezas /porahei/ religiosas. Os instrumentos de 

musica sao o violao, a maraca /mbaraká/, e o bastao de ritmo 

/taguapu/. Quando o nbanderu canta tocando violao, alguém 

-o acompanba com a marac·a: neas-a aldeia tres bomens sao 

"capazes" de acompanhar a reza. /Em toda a aldeia s6 dois 

homens tem o lábio inferior perfurado, mais como dizia o 

nhanderu, os outros es tao ·"aprendendo" agora./ 

-No centro das concepcoes e atividades religiosas se 
' 

encontra o milho. Nao quero entrar em detalhes sobre a 

"religiao do milbon, s6 quero manifestar uma ideia: nos 

ritos que observe! participaram quase todos os habitantes 

/de 35 pessoas 29!/. Isso significa que o papel da religiao 

é determinante na vida desee grupo nhandeva. Na forma~ao 

da "nova" vida estas for9as tradicionais seguramente 

poderao ter um efeito cobesivo. 8 

Para terminar eis aqui a opiniao do cbefe e do 

nbanderu sobre a religiao guarani: "A religiao do i ndio é a 

reza. N6s rezamos pra Deus. N6s s abemos que nosso pai 

verdadeiro é Deus. N6s reza pra Deus, estamos pedindo ajuda 

para arrumar uns alimentos, para evitar doen9a, para nao 
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pegar na doen,a, que sae da cidade, que sae no radio, 

aquelas muitas doen,as, entao n6s pedimos para Deus." 

"Eu canto assim, porque acredito o Deual -Sempre, desde 

crian9a já cantamos assim ••• Para cantar cada um já tem 

sistema ••• e se nao canta, nao vive muito tempo, nao!" 

• 



NOTA:S 

l. SCHADEN, 1974, p. 2. - Sobre os indios do litoral 

paulista veja BALDUS, 1931. 

2. NIMUENDAJU, 1914, p. 340: "Der religiosen Anscbauun

gen der Guaran! ist jedocb jeder derartige Bilderdienst 

so fremd, dass die Kombination mit dem alten Kult nicht 

gelang ••• " A f otogrefia Nr. 13 tem á seguinte subscri

cao: "Tanzl°'aus der Apapocú.va am Araribá, mi t den Bild-
' 
s.iiulen der Zwillingsheroen /ifanderyquéy und 'ry vyry /". 

RIESTER, 1972, p. 172 e p. 233: "Der verschiedene wird 

einige Tage betrauert; der Ruhestatte selbst scbenkt 

man keine Beachtung, da der tote KBrper nach wenigen 

Tagen unwesentlicb ist, h1ngegen erricbtet die .Familia 

des Toten e inen Gedenkpfahl, der an den Toten erinnern 

soll und manchmal als Sitz der Seelen, Muo, verstanden 

wird." Veja p. 298, e o trabalho de ZERRIES. 

3. O filme "A boneca guarani" foi produzido pelo Museu 

Etnográfico de Ihldapest /16 mm, preto e braneo, sonoro, 

9 min. - 1979/. 

4. Utilizei a óbra de SCHADEN /1974/ como "guia" cienti-

-!ico: nao só mostrei gos indios as fotografias mais 

também li pera eles vários trechos do livro. Este tipo 

de "muleta n já me d~u bons resultados durante outra.s 

pesquisas t ambém. Como foi publica do em 1954, vinte e 
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sete anos depois da minba pesquisa ofer eceu uma boa 

mostra para estudos comparativos. 

5. Filme! diferentes aspectos da vi da cotidiana e uma parte 

de um rito do milbo. O filme intitulado "Be terra dos 

Guaran!" !oi produzido com a ajuda do Museu Etnográf ico 

de Budapest /16 cm, em cores, sonoro, 20 min . - 1981/. 

A verseo portuguesa comtém as palavr as do cbefe Altin o 

e do nhanderu Ma r cel.ino. 

6. Uma das novas "armas" de ca9a : é o estilingue que usam 

com grande babilidade para abater passarinbos. 

7. Keu !ilbo de 13 anos /assietente da f ilmagem/ f oi 

convidado pelo nbanderu para participar de uma dan9a 

dos jovens. Também trataram de curar-me com a a juda de 

uma reza e muito fumo. 

8 . Embora em termos mais gerais, SCHADEN formula esse fato 

da seguinte maneira /1969, pl. 37 / : "A pesquisa rev~lou 

que um extraordinário apego a aua primi tiva visao do 

mundo e da vida humana apresenta ao Guaran! uma barreira 

práticamente instraepon i vel quando procura i ntegrar-se 

na popula$aO nacional. Por outro l ado, a emergencia de 

novas necessidadee, a par da destruicao crescente das 
' 

antigas condicoes de vida, já nao lbe permite /salvo em 
. ' 

casos excepcionais/ conservar os padroea do. s istema 

nativo." - Sobre a religiao em geral veja MÉTRAUX e 

CLASTRES. 

* 

• 
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Lista. das fotoaraf ias 

lo O escultor guara.ni Gino com duas figuras huma.nas. 

/Bananal - 1979/ 

2o Menina guarani d.e Bananal /1979/ 

J . O casa do nhanderu de Prumirim /1981/ 

4., O nhanderu Marcelino com o milho "sagradoª /1931/ 

5 . Mulhe r e;uareni comuna fígura velha" /Bananal - 1979/ 
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